
PWYLLGOR CYNLLUNIO A HAWLIAU TRAMWY 

DYDD MAWRTH, 25 EBRILL 2017 am 10.00a.m.
SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, HWLFFORDD

SYLWCH (AELODAU O'R CYHOEDD):  

Efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio i'w ddarlledu'n fyw neu'n 
ddilynol trwy Safle Rhyngrwyd y Cyngor.  Efallai y bydd y delweddau a 
recordiad sain yn cael eu defnyddio at ddibenion hyfforddiant yn y 
Cyngor. 

Yn gyffredinol, nid yw ardal seddau'r cyhoedd yn cael ei ffilmio.  Fodd 
bynnag, trwy fynd i mewn i'r ardal oriel gyhoeddus, rydych yn rhoi 
cydsyniad i gael eich ffilmio a defnydd posibl y delweddau a recordiau 
sain hynny ar gyfer gweddarlledu a/neu ddibenion hyfforddiant.

Hefyd, efallai y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio a/neu recordio sain 
yn unol â Phrotocol y Cyngor ar gyfer Ffilmio a Recordio Sain yng 
Nghyfarfodydd cyhoeddus y Cyngor.  Bydd copïau o'r Protocol i’w 
gweld yn ystafell y cyfarfod.

Agenda
Tudalennau 

EITEMAU AGENDA CYMRAEG

1. Aelodau nad ydynt yn rhan o'r Pwyllgor  sy'n mynychu  
gyda chaniatâd y Cadeirydd ( Rheol Gweithdrefn 
Pwyllgor Rhif 10) 

2. Ymddiheuriadau dros absenoldeb 

3. Datganiadau o ddiddordeb 

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb mewn 
unrhyw fater sydd i’w drafod yn y cyfarfod.

Gofynnir i aelodau nodi natur y diddordeb ac os yw’n 
bersonol  neu’n rhagfarnus.

4. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cadarnhau fel cofnod cywir o Gofnodion y Cyfarfod 
Cynllunio a Phwyllgor  Hawl Tramwy a gynhaliwyd ar  21 
Mawrth 2017.

(1) 21 Mawrth 2017 - Saesneg 7 - 16

(2) 21 Mawrth 2017 - Cymraeg 17 - 26

5. Adroddiad am Wybodaeth Aelodau - Crynodeb o 
Ddyletswyddau Aelodau 

27 - 28



6. Cais Cynllunio Rhif.16/0122/PA - Canolfan Gwyliau Parc 
Kiln, Ffordd Marsh, Dinbych-y-pysgod  - Ailddatblygu ac 
adleoli 117 o seiliau a chreu 58 sail ychwanegol  ar gyfer 
carafanau statig  ymwelwyr; lleihau rhif y safleoedd 
carafanau teithiol a phebyll; cael gwared ar 11 carafán 
bresennol i'r staff a'u cysylltiadau; dymchwel siop ( ac 
adleoli'r cyfadeilad adloniant) & chael gwared ar y t? 
golchi; adleoli'r bloc cynnal a chadw a'r iard wasanaeth; 
cael gwared ar lefydd parcio ar gyfer 94 o geir & chreu  
138 o fannau parcio; uwchraddio mynediad cerddwyr i'r 
gwasanaeth parcio a theithio ar gyfer mynd i ganol y 
dref; gwaith ac estyniad i'r pwll gwanhau presennol; cael 
gwared â'r cyfleuster crazy golf. Adleoli'r ardal chwarae 
& thirlunio cysylltiedig; seilwaith draenio & mynediad 

29 - 44

7. Cais Cynllunio Rhif 16/1174/PA - Clos i'r gogledd 
orllewin o Dalar Aur, A487 Crofft i Gyffordd U3200, 
Crofft, Llantwyd, Aberteifi - Codi annedd gweithwyr 
menter wledig / anghenion lleol 

45 - 58

8. Cais Cynllunio Rhif 16/1148/PA - Leonardston Hall, 
Llanstadwell, Aberdaugleddau , SA73 1EP - Caniatâd 
cynllunio amlinellol ar gyfer un annedd (mater y 
mynediad i'w benderfynu) 

59 - 68

9. Cais Cynllunio Rhif.16/0961/PA - Annedd blaenorol 
Bwlch Gwynt, Hermon, Glogue - Adfer annedd blaenorol 

69 - 80

10. Cais Cynllunio Rhif 16/1206/PA - Plotiau, 2 & 3 Stryd 
Grove, Pennar, Doc Penfro - Datblygiad preswyl 

81 - 88

11. Cais Cynllunio Rhif.16/1138/PA - 6, Bellevue Terrace, 
Doc Penfro  - Gosod ffenestr PVC (ol-gais) 

89 - 96

12. ATODIAD - Testun llawn o'r Polisïau y cyfeirir atynt yn 
adroddiadau'r Ymgeiswyr uchod 

97 - 102


